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Belangrijke datum: 22 mei!
Ieder jaar in mei vernieuwen wij de leerobjecten in Techniekstad, plaatsen we nieuwe leerobjecten en voegen
we nieuwe functionaliteiten toe. Mooi op tijd voor de start van het nieuwe schooljaar. Denk je eraan om op de
knop ‘herpubliceren’ te drukken, als je de nieuwste lesstof in je maatwerkreader wilt?

Leerobjecten in Techniekstad
Wist je dat we jaarlijks in Techniekstad zo’n 400 nieuwe en vernieuwde
leerobjecten toevoegen? Een greep uit dit jaar:
•
•
•
•

Introductie Python
De PLC in besturingsinstallaties
Bliksembeveiliging
NEN 3140 op het gebied van
vlambogen

• Inleiding in de machinebouw
• Aandrijvingen en transportsystemen
• Askoppelingen
• Asondersteuningen

Wil je een overzicht met alle leerobjecten die nieuw en vernieuwd zijn
voor jouw vakgebied? Mail dan naar uitgeverij@kenteq.nl

Doorgaande leerlijn PIE tot en met niveau 4
Kenteq heeft het digitale lesmateriaal van Techniekstad zo ingericht
dat alle leerobjecten op zichzelf staan en logisch aan elkaar gekoppeld
kunnen worden vanuit vmbo PIE naar de vervolgopleidingen op het
mbo. Dat houdt in dat elke docent kijkend naar de leerling/student,
de exameneisen en de leerdoelen zelf een maatwerkopleiding kan
samenstellen.

Nieuwe functionaliteiten in Techniekstad
Naast nieuwe en vernieuwde leerobjecten verbeteren
wij ook continu de functionaliteiten binnen Techniekstad, mede door vragen van jullie.
Welke functionaliteiten zijn nieuw?
• Update infotheek
• Projectenbank
• Berichtenbox
• Toetsenbank

We lichten hieronder 2 functionaliteiten kort toe.

Projectenbank

Toetsenbank

Dé verzamelplek van projecten, die docenten graag
willen delen met hun collega’s. Wij zorgen voor een
goed format en zullen de projecten zo voor je ’taggen’ dat ze makkelijk terug te vinden zijn.

Dit is de plek waar je als docent veel verschillende
toetsvragen inclusief antwoorden kan vinden,
gekoppeld aan de crebo’s die jij gebruikt.

Herziening Kwalificatiedossier voor Verspaner
en Allround verspaner
Per 1 augustus 2020 zijn er
2 herzieningen van het
Kwalificatiedossier: Verspaner
23502 wordt 25623 en Allround
verspaner 25298 wordt 25264.
Uiteraard zorgen wij dat de herziening voor de zomervakantie
beschikbaar is in Techniekstad.

Nieuw crebo
Op verzoek van veel
scholen is nu de
opleiding Technicus
mechatronische
systemen (25344)
beschikbaar. Vraag
snel een proeflicentie
aan en neem een kijkje
in Techniekstad.

Starttraining
We geven alle nieuwe gebruikers
een starttraining om je direct op
weg te helpen. We laten je alle
mogelijkheden van Techniekstad
zien en beantwoorden alle vragen die je hebt. Dus ga je van
start met Techniekstad of heb je
nieuwe collega’s? Neem dan
gerust contact met ons op, de
starttraining is uiteraard gratis.

Middenkader Engineering niveau 4 wordt goed ontvangen!
Met onze klankbordgroep, bestaande uit docenten van verschillende ROC’s, zijn we druk bezig geweest
met de doorontwikkeling en dat blijven we uiteraard ook doen. Wist je dat ons lesmateriaal al op 14 locaties
gebruikt wordt? Daar zijn we best wel trots op!
Wat hebben we de afgelopen tijd opgepakt?
1. De structuur
Alle werkgebieden of focus op één werkgebied?
Het kan allebei. Onze standaard inrichting van
de leerobjecten maakt dit nu mogelijk. Werk je
overkoepelend en wil je alle werkgebieden tot
je beschikking hebben? Onze standaard inrichting van de leerobjecten biedt dit. Alle lesstof bij
elkaar per leeronderwerp en per werkgebied.
Wil je je op één werkgebied richten, dan kunnen we dat ook voor je regelen. We zorgen dat
alleen dat werkgebied voor je klaar wordt gezet.
2. Nieuwe leerobjecten
Wil jij het lesmateriaal inzien of een voorbeeld
van een maatwerkreader ontvangen? Mail dan
gerust naar ernst.scholten@kenteq.nl

Meer weten over alle zaken in deze nieuwsbrief?

Het inloopspreekuur direct na de zomervakantie:
niet alleen heel gezellig maar ook heel leerzaam
Zet het alvast in je agenda! Graag komen we gelijk na de zomervakantie
bij je langs om jou en je studenten bij de start van het schooljaar weer
op weg te helpen.

Gratis aanvragen
beoordelingsexemplaar voor docenten
Wist je dat je als docent gewoon een gratis beoordelingsexemplaar
kan aanvragen bij ons? Wil je onze boeken bekijken voordat je ze op
de boekenlijst plaatst, kijk dan op Kenteq.nl en vraag je beoordelingsexemplaar aan.

Ernst Scholten, senior accountmanager

Nieuwe website Kenteq.nl en vernieuwde leermiddelenshop
Naast onze nieuwe website, met een duidelijk
overzicht van al ons lesmateriaal, hebben we ook
onze leermiddelenshop vernieuwd.
In onze Leermiddelenshop vind en bestel je het
nieuwste lesmateriaal voor bijna iedere (v)mbo
technische opleiding. Of het nu om losse boeken

gaat of lespakketten: in onze Leermiddelenshop
ben je dan op het juiste adres. Ook kan je hier de
1e pagina’s van onze boeken bekijken.
Nog een voordeel: als student is het supervoordelig
om direct bij Kenteq te bestellen. Via onze Leermiddelenshop betaal je gegarandeerd de laagste prijs.
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